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De genoemde consumentenprijzen in deze prijslijst zijn incl. 21% BTW en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie

SUN TI

Technische 

gegevens & prijzen

X   Standaarduitrusting 
– Technisch niet mogelijk

* Let aub op de rubriek belangrijke informatie vanaf bladzijde 71
**** Zie de toelichting op blz. 71.

Maak nu

gebruik van onze

actie aanbieding 

SUN TI Platinum 

Selection

Technische gegevens / uitvoeringsdetails  * 650 MF 650 MEG 700 MEG

FIAT BASISMOTOR
Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet, voorwielaandrijving, 6 
versnellingen handgeschakeld; Euro 6d Temp  (88 kW/120 pk)
Consumentenprijs incl. 21% BTW 71.295,00 € 71.295,00 € 74.695,00 €

Basis uitvoering
Totale lengte (cm) 699 699 747
Breedte buiten/binnen (cm) 234 / 218 234 / 218 234 / 218
Hoogte buiten/binnen (cm) 294 / 200 294 / 200 294 / 200
Massa ledig voertuig (kg)* 2.835 2.835 2.915
Rijklaargewicht (kg)* 2.990 2.990 3.070
Toelaatbaar totaalgewicht (kg)* 3.500 3.500 3.500
Maximaal laadvermogen (kg) (verschil tussen “toelaatbaar 
totaalgewicht“ en „rijklaargewicht“) *

510 510 430

Max. aanhangergewicht (kg) 2.000 2.000 2.000
Wielbasis (cm) 380 380 403
Bandenmaat 3,5 t 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP
Velgenmaat 3,5 t 6J x 15 6J x 15 6J x 15
Toegestaan aantal personen tijdens het rijden 4 4 4
Aantal slaapplaatsen 4 tot 3 tot 3
Automatische 3-punts veiligheidsgordel, in hoogte verstelbaar 2 2 2

OPBOUW
Openslaande / schuiframen met geintregreerde verduisteringrollos 3 4 4
Dakluiken 40 x 40 cm / 28 x 28 cm 3 | 1 3 | 1 3 | 1
Serviceluik (cm): Achter rechts: 80 x 94 (75 x 88,5)  – –
Garage aan achterzijde (cm) (B x H openingmaat) - 80 x 120 (75 x 114,5) 80 x 120 (75 x 114,5)
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De genoemde consumentenprijzen in deze prijslijst zijn incl. 21% BTW en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie

KNAUS SUN TI – Standaarduitvoering

CABINE / FIAT CHASSIS 
• ABS / airbag bestuurder 
• ESP, incl. Hill Holder
• Fiat Ducato breedspooras
• Elektrische startblokkering
• Stuurbekrachtiging 

OPBOUW 
• GFK-dak, voor gereduceerde schade 

als gevolg van hagelinslag
• Indelingsplattegronden 2019
• Opbouwdeur: KNAUS COMFORT: 

met automotive sluitsysteem, 
dubbele afsluiting  zonder raam, 

incl. 2 stuks kledinghaken
• Toegang naar de gastkast via 

servicedeur in de zijwand
• Gasfleskast (2 x 11 kg)
• Dubbele bodem met werkbare 

tussenruimte 30 cm
• Derde remlicht in achterwand 

weggewerkt
• CATEYE hybride achterlichten 

met LED-verlichting
• Buitenlamp verlichting met 

bewegingsmelder 
• Eén sleutelsysteem 

WOONRUIMTE 
• Meubeldecor  : Cocobolo Hell
• Kastkleppen: Cocobolo Dunkel, 

hoogglans met soft close sluiting
• Bekledingsstoffen: Indian 

Summer, Energy, Blue Marine
• PVC-vloerbedekking
• Vast bed matrassen: EVO-PORE HRC
• Mogelijkheid om van stoel 

een bed te maken

GAS / WATER / VERWARMING 
• Gasinstallatie 30 Mbar
• Ringverwarming

• Waterverzorging met dompelpomp
• Truma CP-PLUS CI bediening

KEUKEN / BADKAMER 
• 3-pits kookplaat met glasafdekking 

en RVS spoelbak 
• Hoogwaardige armaturen 
• Klapbare kledingstang in 

toiletruimte of douche

ELEKTRISCHE VOORZIENING 
• CI-Bus-systeem met centraal 

bedieningspaneel 
• Service-Box, van buiten toegankelijk: 

voor vers- en afvalwaterkraan, 
230V CEE buitenaansluiting 

• Stroomvoorziening/binnenverlichting 
met 230V en 12V en div. stopcontacten

• Acculader 300 VA met 
overlaadbeveiliging 

• Zekeringautomaat 
• Radio voorbereiding incl. 2 

luidsprekers in cabine
• 8 kanalen bediening verlichting
• Instapverlichting (Entry-light)
• Handgreep bij instap verlicht
• USB-oplaadpunt met 2,1A
• Laadbooster voor opbouwaccu

  ** Het vulniveau van de watertank (volgens bijlage V deel A, rubriek 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012) is door een overloopventiel begrensd tot 10 liter (aanbevolen tijdens het rijden) 
***   Bij een gesloten overloopventiel is het vulniveau van de verswatertank 124 liter

Technische gegevens / uitvoeringsdetails  * 650 MF 650 MEG 700 MEG

Opbouwdeur (cm) B x H 60 x 195 60 x 195 60 x 195
Serviceluik voor verzorgingsmodule, linksvoor (cm) (B x H) 100 x 55 100 x 55 100 x 55
Wanddikte dak (mm) 32 32 32
Wanddikte zijwand (mm) 31 31 31
Wanddikte bodem (mm) 36 36 36

WOONRUIMTE 
Driepuntsgordel in rijrichting 2 2 2
Beddenmaat voor (cm) 212 x 118/90 212 x 118/50 212 x 118/50
Beddenmaat achter (cm) 200 x 143 1 x 200 x 86; 1 x 195 x 86 1 x 200 x 86; 1 x 195 x 86

GAS / WATER / VERWARMING
Vuilwatertank geïsoleerd en verwarmd (volume in liter) 101 101 101
Verswatertank (volume in liter) 10**/124*** 10**/124*** 10**/124***
Truma gasverwarming (incl. warmwatervoorziening 10 liter) Combi 6 plus Combi 6 plus Combi 6 plus

KEUKEN / BADKAMER
Koelkast Dometic  (volume in liter) 108 / 190 108 108 / 190
3D-Badkamer met aparte douche - - x
Comfortabele badkamer met douche; verschuifbare wasbak - x -
Badkamer over dwars, achterin, met gescheiden doucheruimte x - -
Toilet Dometic / Thetford - / x  x / - x / -

ELEKTRISCHE VOORZIENING 
Accu woonruimte 95 Ah 95 Ah 95 Ah
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KNAUS SUN TI – Pakketten

Artikelnr. Consumentenprijs*

210010 Fiat pakket (26 kg)

200176 Airconditioning cabine Fiat, handbediend 1.477,00

200488 Buitenspiegels elektrisch bedienbaar en verwarmbaar 243,00

200501 Airbag bijrijder 316,00

200567 Cruise control 316,00

201952 In hoogte verstelbare passagiersstoel 95,00

202132 16" stalen velgen (i.p.v. 15") 186,00

202478 Stuurwielbediening voor radio 97,00

Wanneer het Fiat pakket niet wordt 
meebesteld, kan de levertijd van de 
wagen 3-6 maanden langer duren. 

Totaalprijs individuele opties 2.730,00

Pakketprijs 2.110,00

Uw voordeel 620,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

210035 Styling pakket II (10 kg)

201786 Cabine in fergrau metallic kleur 422,00

201815 Lichtmetalen velgen met standaard banden 670,00

202140 Aluminium inleg onderbumper Alu-look (skid plate) 50,00

202139 Smoke koplampen (verdonkerd) 25,00

202138 Fiat grill piano-black 99,00

202137 LED dagrijverlichting 332,00

Totaalprijs individuele opties 1.598,00

Pakketprijs 1.210,00

Uw voordeel 388,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

210050 Styling pakket III (10 kg)

202138 Fiat grill piano-black 99,00

201815 Lichtmetalen velgen met standaard banden 670,00

202139 Smoke koplampen (verdonkerd) 25,00

202140 Aluminium inleg onderbumper Alu-look (skid plate) 50,00

202137 LED dagrijverlichting 332,00

Totaalprijs individuele opties 1.176,00

Pakketprijs 905,00

Uw voordeel 271,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

210030 Styling pakket I

201786 Cabine in fergrau metallic kleur 422,00

201815 Lichtmetalen velgen met standaard banden 670,00

Totaalprijs individuele opties 1.092,00

Pakketprijs 803,00

Uw voordeel 289,00
Artikelnr. Consumentenprijs*

210006 Media pakket (2 kg)

252143
Radio met DAB+, all-in one navigatiesysteeCD/
DVD speler, incl. DAB+ / FM antenne. 
Incl. 3 jaar kaartupdates

1.515,00

251793 Achteruitrijcamera incl. bekabeling 649,00

252715 Headup display 905,00

Totaalprijs individuele opties 3.069,00

Pakketprijs 2.023,00

Uw voordeel 1.046,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

210020 Veiligheidspakket (1 kg) 

252733 Alarminstallatie 1.007,00

252734 Gassensor als verlengstuk voor alarminstallatie 193,00

202227 Extra voertuigsleutel met afstandbediening 35,00

Totaalprijs individuele opties 1.235,00

Pakketprijs 1.007,00

Uw voordeel 228,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

210018 Care-Drive pakket

202150 Sensoren ter controle van bandendruk 223,00

202710

Veiligheidspakket Fiat (bestaand uit noodremassistent, 
rijbaanassistent met verkeersbordenherkenning en 
automatisch dimmende achteruitkijkspiegel, regen- en 
lichtsensor)

1.210,00

Totaalprijs individuele opties 1.433,00

Pakketprijs 1.210,00

Uw voordeel 223,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

219000 SUN TI pakket (22 kg)

100602 Rolhordeur, gehele hoogte 386,00

201788 Voorbumper in cabinekleur 258,00

551778 Midi Heki met verlichting 582,00

201789
Cabinestoelen in 'pilotenzit' in 
originele Knaus-stoffering

569,00

550610
Raamverduistering in cabine 
(vouwjalouzie systeem) 

668,00

102158
Toegangsluik tot opbergruimte in dubbele bodem 
(niet mogelijk bij 650 MEG, 2 st. bij 650 MF)

280,00

352380 Truma iNet systeem 602,00

452718 Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 355,00

Totaalprijs individuele opties 3.700,00

Pakketprijs 1.861,00

Uw voordeel 1.839,00

Artikelnr. Consumentenprijs*

210095 TV pakket 19" (12,5 kg)

252437
Compleet antennesysteem Oyster 80 Premium Twin incl. 
LED-TV 19" (onder voorbehoud genoeg plaats op dak)

3.430,00

252405 TV-houder 329,00

252479 Bekabeling voor TV in slaapgedeelte 74,00

Totaalprijs individuele opties 3.833,00

Pakketprijs 3.122,00

Uw voordeel 711,00
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KNAUS SUN TI – Optiemogelijkheden

Artikelnr in pakket • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
0 

M
F

65
0 

M
EG

70
0 

M
EG

BASISVOERTUIG

Motorisering / Aandrijving / Aantal versnellingen

3.500 kg chassis

Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 | 140  Multijet met 
voorwielaandrijving, 6 versnellingen handgeschakeld; 
Euro 6d Temp (103 kW / 140 pk)

– 905,00 • • •

Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 | 160  Multijet met 
start / stop systeem incl. slimme dynamo; 
voorwielaandrijving, 6 versnellingen  handgeschakeld; 
Euro 6d Temp (118 kW / 160 pk)

– 3.040,00 • • •

Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 | 180 Multijet met 
start / stop systeem incl. slimme dynamo; 
voorwielaandrijving, 6 versnellingen  handgeschakeld; 
Euro 6d Temp (130 kW / 177 pk)

– 4.871,00 • • •

4.000 kg chassis

Fiat Ducato 4.000 kg; 2,3 | 140 Multijet met 
voorwielaandrijving, 6 versnellingen  handgeschakeld; 
Euro 6d Temp (103 kW / 140 pk)

40 2.461,00 • • •

Fiat Ducato 4.000 kg; 2,3 | 160 Multijet met 
start / stop systeem incl. slimme dynamo; 
voorwielaandrijving, 6 versnellingen  handgeschakeld; 
Euro 6d Temp (118 kW / 160 pk)

40 4.596,00 • • •

Fiat Ducato 4.000 kg; 2,3 | 180 Multijet met 
start / stop systeem incl. slimme dynamo; 
voorwielaandrijving, 6 versnellingen  handgeschakeld; 
Euro 6d Temp (130 kW / 177 pk)

40 6.802,00 • • •

Aantal versnellingen

202711 9 traps automatische versnelling i.p.v . 6 versnellingen 
handgeschakeld (alleen mogelijk met Fiat 
pakket. Niet mogelijk i.c.m. 120 pk motor)

17 3.386,00 • • •

Chassis / Gewichten

202132 FIAT Banden 16" i.p.v. 15"  – 186,00 • • •

202200 16“ wieldoppen  - alleen in combinatie 
met optie 202132 "banden 16"

1 40,00 • • •

200868 Wieldoppen met Knaus logo 2 72,00 • • •

201815 STYLING 
I / II / III

Lichtmetalen velgen met standaard 
banden - alleen i.c.m. Fiat pakket 

– 670,00 • • •

202568 17" lichtmetalen velgen incl. banden (235/60R17) 
glanzend zwart gepolijst in exclusief KNAUS design

– 2.083,00 • • •

202569 17" lichtmetalen velgen incl. banden (235/60R17) 
Tatan metallic gepolijst in exclusief KNAUS design

– 1.980,00 • • •

Artikelnr in pakket • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
0 

M
F
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0 

M
EG

70
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M
EG

202572 17" lichtmetalen velgen incl. banden (235/60R17) 
glanzend zwart gepolijst in exclusief KNAUS 
design i.p.v. lm. Velgen met standaard banden 
(alleen mogelijk i.c.m. styling pakket)

– 1.455,00 • • •

202573 17" lichtmetalen velgen incl. banden (235/60R17) 
Titan metallic gepolijst in exclusief KNAUS 
design i.p.v. lm. Velgen met standaard banden 
(alleen mogelijk i.c.m. styling pakket)

– 1.351,00 • • •

201781 Gewichtsverhoging van 3.500 naar 3.650 kg  – 296,00 • • •

201869 Gewichtsverhoging van 4.000 naar 4.250 kg - alleen 
mogelijk bij 2,3 l Multijet 140 pk: bij 2,3 / 160 pk en 
2,3 / 180 pk verhoging van 4.000 naar 4.400 kg 

– 296,00 • • •

200394 Uitdraaisteunen achter  10 334,00 • • •

202766 Schroefveerset achteras - optimalisering chassis 397,00 • • •

201111 Luchtvering op de achteras, met compressor,  voor 
Fiat chassis, 2-kanaals, ter verbetering van hij 
rijcomfort en voor het reguleren van de rijhoogte

10 1.464,00 • • •

952791 Reducering van het aantal zitplaatsen in 
de cabine van 4 naar 3 personen

• • •

201786 STYLING I / II Cabine in fergrau metallic kleur  422,00 • • •

201788 SUN TI Voorbumper Fiat in wagenkleur  – 258,00 • • •

202140 STYLING II / III Aluminium inleg onderbumper Alu-look (skid plate) — 50,00 • • •

Transportsystemen

200188 Trekhaak vast, (met belading van 250 kg i.p.v. 150 kg)   50 1.479,00 • • •

102273 Belading achtergarage van max. 150 kg naar 250 kg 30 1.076,00 • • •

102764 Thule garage ordningssysteem 1: 2 st.multifunctionele 
houders voor aan de achterwand incl. vuilafstotend 
rubber; 2 st. spanbanden incl. ratelaar en 6 st. 
Sjorogen in de geleiders vrij positioneerbaar, incl. 1 
st. bagagenet, m.b.v. orginele Thule hulpstukken.

284,00 – • •

102514 THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager 
voor 2 fietsen (achter): max. belasting 50 kg 
(niet mogelijk i.c.m. scooterhouder)

6 627,00 • • •

102515 THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager 
voor 3 fietsen (achter): max. belasting 50 kg 
(niet mogelijk i.c.m. scooterhouder)

6,5 679,00 • • •

100237 Scooterhouder, draaglast 120 kg (modelafhankelijk) 
- niet mogelijk i.c.m. fietsendrager of 
""onzichtbaar fietsendrager systeem""

60 2.156,00 • • •
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KNAUS SUN TI – Optiemogelijkheden

Artikelnr in pakket • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
0 

M
F

65
0 

M
EG

70
0 

M
EG

Assistentsysteem

200567 FIAT Tempomat - Cruise Control 2 316,00 • • •

202150 CARE-DRIVE Bandendruk sensoren 223,00 • • •

202710 CARE-DRIVE Veiligheidspakket Fiat (bestaand uit 
noodremassistent, rijbaanassistent met 
verkeersbordenherkenning en automatisch dimmende 
achteruitkijkspiegel, regen- en lichtsensor)

1.210,00 • • •

201787 Tractie plus (tractiehulp) 3 101,00 • • •

Binnen

200176 FIAT Airconditioning cabine, handbediend 18 1.477,00 • • •

200980 Airconditioning cabine, automatisch, met pollenfilter 21 1.970,00 • • •

201686 Airconditioning cabine, automatisch, met pollenfilter 
i.p.v. handbediend (alleen mogelijk i.c.m. Fiat pakket)

465,00 • • •

200501 FIAT Airbag passagier 2 316,00 • • •

201952 FIAT Stoel, passagier, met hoogteverstelling – 95,00 • • •

201519 Stuurwiel en knop versnellingspook in leder – 202,00 • • •

202478 FIAT Stuurwielbediening voor radio  97,00 • • •

201843 Dashboard met lounge design (brons) 1 162,00 • • •

201857 Dashboard met techno design (alu) 1 122,00 • • •

201789 SUN TI Cabinestoelen als "pilotenzit" met 
originele Knaus stoffering

1 569,00 • • •

202392 Stoelverwarming bestuurders- en passagiersstoel  627,00 • • •

550610 SUN TI Verduisting voor- en zijramen cabine 668,00 • • •

Verlichting / Techniek

200178 Mistlamp, Fiat 1 192,00 • • •

202138 STYLING III Fiat grill, piano-black — 99,00 • • •

201043 Reservewiel, niet mogelijk i.c.m. Orga-
fix garage opbergsysteem

27 192,00 • • •

202712 Brandstoftank 90 liter i.p.v. 75 liter 101,00 • • •

200488 FIAT Buitenspiegel, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar – 243,00 • • •

202756 Fiat Eco pack bestaand uit: start / stop systeem incl. 
slimme dynamo (alleen mogelijk i.c.m. 140 pk motor

– 346,00 • • •

202137 STYLING II / III LED dagrijverlichting — 332,00 • • •

202139 STYLING III Smoke koplampen (verdonkerd) — 25,00 • • •

200224 Motorwarmtewisselaar (alleen i.c.m. 
ALDE warmwatersysteem)

4 970,00  • • •

Artikelnr in pakket • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
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M
F

65
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70
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EG

Multimedia / Navigatie

252143 MEDIA Radio met DAB+, All-in One navigatiesysteem en 
campingsoftware, zonder CD/DVD speler, incl. 
DAB+ / FM antenne. Incl. 3 jaar kaartupdates

1 1.515,00  • • •

251793 MEDIA Achteruitrijcamera incl. bekabeling (alleen 
mogelijk i.c.m. optie 252143)

649,00  • • •

252715 MEDIA Headup display (alleen mogelijk i.c.m. pakket 210006) 905,00  • • •

OPBOUW

Ramen / Deuren / Ventilatie 

102564 Opbouwdeur KNAUS PREMIUM (600 mm) met de 
volgende meerwaarde t.o.v. KNAUS KOMFORT deur: 
meervoudig afsluitbaar, verzonken scharniersysteem, 
openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. gasveer, 
incl. raam met plisee verduistering, geïntegreerd 
paraplu opbergvak, hoogwaardige applicaties, 
multifunctionele tas in KNAUS desgin

609,00  • • •

102610 Opbouwdeur KNAUS EXCLUSIV (600 mm) 
met de volgende meerwaarde t.o.v. de KNAUS 
PREMIUM deur: elektr. centrale vergrendeling, 
thuiskom verlichting in raam geïntegreerd

812,00  • • •

102577 Miltifunctionele tas in KNAUS design passend 
voor opbouwdeur KNAUS KOMFORT

72,00  • • •

100526 Garagadeur (extra) bestuurderszijde met 
verlichting (modelafhankelijk)

9,5 402,00  – • •

100602 SUN TI Hordeur, gehele hoogte 4 386,00  • • •

100212 Electrisch bedienbare opstap 12,5 501,00  • • •

551778 SUN TI Midi-HEKI luik 70 x 50 cm met verlichting 8 582,00  • • •

101848 Mini HEKI dakraam 40x40 cm met verduistering 
voor doucheruimte (alleen bij ruime badkamer)

3,5 193,00  – • •

101797 KNAUS Panorama dakraam SunRoof, incl. verlichting  2.033,00  • • •

101820 Luxe ingelegde Seitz S7 ramen 785,00  • • •

101779 Schuifraam aan passagierszijde  – 363,00  • – –

101944 Knaus panorama dakraam achter, 130 x 45 cm 481,00  – • •

102158 SUN TI Toegangsluik tot opbergruimte in 
dubbele bodem (2 st. bij 650 MF)

280,00  • • •

102217 TVT (Top-Value-Technology) opbouw 1.108,00  • • •

INTERIEUR

Wonen / Slapen

552574 Vast bed met EVOPORE HRC matrassen incl. Watergel 403,00  • • •
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KNAUS SUN TI – Optiemogelijkheden

Artikelnr in pakket • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
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551234 Bedverbreding aan voeteinde bij F-bed indelingen 2 135,00  • – –

551794 Schuifbed-bediening electrisch  – 754,00  – – –

101849 Extra vloerluik, verdiepd en met compleet uitneembare korf – 162,00  – • •

551796 Bedombouw van enkele bedden naar dwarsbed 
(alleen bij enkele bed indelingen mogelijk)

– 434,00  – • •

551770 L-zitgroep incl. zuilheftafel, tafelblad in 
alle richtingen verschuifbaar

10 355,00  • • •

550234 Vloerbedekking in cabine 2 110,00  • • •

550235 Vloerbedekking in woonruimte 3 386,00  • • •

551773 Extra zitplaats met veiligheisgordel 8   457,00  – • •

552247 ISO-Fix-systeem voor 2 kinderzitjes  5 208,00  • • •

552369 2 pers. hoeslaken, aangepast aan matrasvorm 
- bij vaste bedden modelafhankelijk

72,00  • • •

Kussens en stoffering

552188 Bekledingsstof  ‚Active Navy‘ of ‚Active Rock‘ – 335,00  • • •

550783 Leder stoffering ‚Las Vegas‘  – 2.033,00  • • •

550660 COZY HOME – pakket bestaand uit 2 deco 
kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

3 187,00  

EARTH • • •

STONE • • •

AVOCADO • • •

AQUA • • •

MAGNOLIA • • •

PEACH • • •

Gas / Verwarming / Klimaat 

351274 Truma Combi E met CP Plus bediening, i.p.v. Truma Combi – 690,00  • • •

550566 ALDE verwarming i.p.v. Truma kachel 15 2.587,00  • • •

550825 Vloerverwarming, elektrisch, modelafhankelijk 7 627,00  • • •

352380 SUN TI Truma iNet systeem (alleen i.c.m. optie 352059 mogelijk) 602,00  • • •

552052 Airconditioning Dometic Freshjet 2200  30 2.252,00  • • •

301057 Afstandindicatie voor Truma Duo-
comfort (display in cabine)

– 162,00  • • •

301956 Truma MonoControl CS incl. gasfilter 1 313,00  • • •

301957 Truma DuoControl CS incl. gasfilter 1 418,00  • • •

302499 Truma LevelControl (voor 1 stalen gasfles, alleen 
mogelijk in combinatie met optie 352380)

162,00  • • •

Artikelnr in pakket • = Optie  |  – = Niet mogelijk  |  X = Standaard KG

Consumenten-
prijs incl. 21% 

BTW [EUR] 65
0 

M
F

65
0 

M
EG

70
0 

M
EG

300518 Gas buitenaansluiting 0,5 215,00  • • •

Keuken

401818 Koelkast met 190 liter AES i.p.v. 108 liter  15 927,00  • – •

400369 Gasbakoven   10 700,00  • – •

402156 Keuken-multifunctie module van plexiglas 
- niet i.c.m. ALDE verwarming 

266,00  • – •

Water / Toiletruimte 

451777 Houten vloerrooster in doucheruimte  2,5 202,00  • – •

452718 SUN TI Waterfiltersysteem "BWT best camp mini" 355,00  • • •

Elektra

252733 VEILIGHEID Alarminstallatie "Cobra CAN AK 46 PR-C" bestaande uit: 
binnenruimte bewaking, deactiveerbaar,  draadloze sirene 
met noodstroomvoorziening, deur- en raamsensoren

1.007,00  • • •

252734 VEILIGHEID Gassensor als verlengstuk van alarminstallatie 
(alleen mogelijk i.c.m. optie 250698)

193,00  • • •

552189 Ambiente-verlichting 335,00  • • •

252155 Wifi module met geïntegreerde "KNAUS smartCi-App" 2 647,00  • • •

252437 TV 19" Compleet antennesysteem Oyster 80 Premium Twin incl.
LED-TV 19"" (onder voorbehoud genoeg plaats op dak)

14,5 3.430,00  • • •

252443 19'' TV met HD-tuner incl. Houder in woongedeelte  9 862,00  • • •

252449 19'' TV met HD-tuner incl. Houder in slaapgedeelte  9 862,00  • • •

252479 TV 19" Bekabeling voor TV in slaapgedeelte 74,00  • • •

252405 TV 19" TV-houder 1,5 329,00  • • •

250201 Accu,  extra voor woonruimte 20 322,00  • • •

251757 Accusensor voor accu woonruimte  322,00  • • •

250072 Extra 230V SCHUKO stopcontact in de keuken 82,00  • • •

251949 USB oplaadpunt achter 1 51,00  • • •

252698 GPS tracker 1 202,00  • • •

Luifels

Luifels THULE OMNISTOR

500893 Luifel 355cm x 250 cm  27 971,00  • • –

501333 Luifel 405cm x 250cm 30 1.042,00  – – •
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De genoemde consumentenprijzen in deze prijslijst zijn incl. 21% BTW en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

Alle maten en gewichten hebben door gebruikmaking van 
natuurlijke grondstoffen een tolerantie van +/- 5%

In- en opbouw van accessoires door niet erkende bedrijven kunnen 
de veiligheid van uw camper benadelen en u riskeert verlies van de 
Knaus garantie. Laat derhalve uw reparatie of in- en opbouw van 
accessoires alleen plaatsvinden bij de erkende Knaus-dealerbedrijven 
en maak gebruik van originele Knaus onderdelen en accessoires.
Alle hier genoemde accessoireprijzen zijn alleen geldig bij in- en opbouw 
tijdens de productie van de camper. In- en opbouw achteraf, indien 
en voorzover mogelijk, brengen extra montage- en materiaalkosten 
met zich mee. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de ene optie 
de andere uitsluit. Veranderingen in constructie, kleur, en uitvoering 
behouden wij ons voor, zolang dit de technische vooruitgang dient.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels 
speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. 

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand 
per juli 2019.  Deze prijslijst is geldig vanaf 01.08.2019 en geldig 
voor modeljaar 2020.Voorgaande prijslijsten komen hiermee te 
vervallen. Vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden.

De waterinstallatie is ingebouwd volgens en voldoet minstens aan de 
technische voorschriften van 10/2007 (Voorschriften 2002/72/EG)

Uitleg over de vermelde gewichten voor uw KNAUS camper/CUV: 
Knaus campers en CUV‘s onderscheiden zich door de technische 
vooruitgang. Door innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van 
hoogwaardig staal in het chassis en een intelligente honingraat constructie 
in de opbouw, wordt een laag eigengewicht van de camper gerealiseerd. 

Het leeggewicht in deze prijlijst is het gewicht van het voertuig in 
standaarduitvoering en zonder basisuitrusting, d.w.z. zonder het gewicht 
van de bestuurder en zonder „vloeistoffen“, alsmede zonder extra 
uitrusting (volgens art. 2, rubriek 3 verordening (EU) 1230/2012
Het rijklaargewicht, volgens art. 2, rubriek 4a) VO (EU) 1230/2012 
is, voor zover niet afwijkends is geregeld, als volgt gedefinieerd: 
Het leeggewicht van het voertuig in standaard uitrusting 
volgens weging door de fabrikant (incl. boordwerktuig)
 + brandstoftank voor 90% gevuld
 + 75 kg (gewicht van de bestuurder)
 +  Alu gasflessen (11 kg vulniveau) voor 100% gevuld 

(komt overeen met 18 kg totaalgewicht)
 +  verswatertank voor 100% gevuld ( vulniveau van verswater is 

afhankelijk van model begrensd op 10 liter**/ 20 liter**/40 
liter** tijdens de rit, voor zover technisch voorzien)

 + toilet spoeltank voor 100% gevuld
 + warm water boiler voor 100% gevuld
 = gewicht in rijklare toestand

**  Vulniveau van de watertank is door een overloopventiel begrensd tot 
10 / 20 / 40 liter modelafhankelijk (aanbevolen vulniveau tijdens de 
rit), volgens bijlage V, deel A, rubriek 2.6Fnn (h) VO (EU) 1230/2012. 

Het toelaatbaar totaalgewicht volgens artikel 2, rubriek 
7 VO (EU) 1230/2012 is als volgt gedefinieerd:
Het door de fabrikant opgegeven maximale gewicht 
van het voertuig in beladen toestand.

Het maximaal laadvermogen volgens de Knaus 
catalogus opgaven is gedefinieerd als:
Toelaatbaar totaalgewicht - rijklaargewicht = maximale belading

Voorbeeld:
Totaal toelaatbaar gewicht  3500 kg
minus rijklaargewicht 2850 kg
 = maximaal laadvermogen 650 kg

De voor een voertuig vermelde „technische gegevens / 
uitvoeringsdetails“ gepubliceerde opgaves hebben betrekking 
op de Europese type goedkeuringen van het basistype van het 
betreffende model. In het kader van landvarianten en speciale 
modellen kunnen deze waardes eventueel afwijken. Informeert u 
zich persoonlijk over zulke afwijkingen bij uw KNAUS merkdealer.
„Let in het bijzonder ook op het volgende: 
De maximaal mogelijke belading in het kader van de brochure-opgaves 
wordt bijvoorbeeld door het gewicht van het aantal passagiers tijdens 
de rit  en ook door het gewicht van de bestelde opties verminderd.“
Bij de keuze van extra uitvoering / opties heeft u zelf de verantwoordelijkheid 
dat uw KNAUS camper / CUV na aftrek van het gewicht van het aantal 
passagiers (75 kg per persoon) en het gewicht van de extra opties 
van de maximale mogelijke belading altijd nog over een minimaal 
laadvermogen moet beschikken, dat in geen geval onderschreden mag 
worden  (volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012):

(maximaal aantal toegelaten personen + bestuurder + totaal lengte 
van het voertuig in meters) x 10 = minimaal laadvermogen in kg

Voorbeeld berekening van minmaal laadvermogen:
[(maximaal aantal toegelaten personen + bestuurder) 4 + (totale 
lengte van het voertuig in meters) 6]  x 10 = 100 kg.

Als gebruiker van een (bus)camper bent u verplicht te voldoen 
aan de minimaal laadgewicht. Mocht het door u gewenste 
voertuig door de gekozen opties de maximale aslasten 
overschrijden dan kunt u kiezen uit twee  mogelijkheden
* Toelaatbaar totaalgewicht van het voertuig verhogen 
* Minder opties toevoegen

Bij de campers van KNAUS en de alkoofmodellen van KNAUS heeft 
u (modelafhankelijk en op aanvraag) de mogelijkheid het aantal 
toegestane zitplaatsen in de cabine bij de bestelling te reduceren. Door 
het reduceren van het aantal toegestane zitplaatsen in de cabine met 
1 zitplaats, neemt het max. laadvermogen, of de mogelijkheid voor 
extra opties voor het bestelde voertuig toe met maximaal 85 kg.

Uw KNAUS merkdealer geeft u te allen tijde op aanvraag informatie 
over hoeveel het resterende minimale laadvermogen is.

Het gewicht van het voertuig met uitsluitend standaarduitrusting 
volgens de gegevens van de producent wordt verkregen 
door weging van een voertuig in standaarduitvoering.

Als gebruiker van een (bus)camper bent u verplicht de maximale aslasten in 
acht te nemen alsmede voor een juiste, aslast afhankelijke gewichtsverdeling 
te zorgen. Voorts bent u verplicht, alle voorschriften aan te houden, 
die noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van uw (bus)camper. 

De prijzen van de afzonderlijke pakketten zijn vaste prijzen en 
kunnen ook door toegevoegde opties niet veranderd worden.Bij 
bestellingen van opties, die onderdelen uit de pakketten vervangen, 
worden deze vervangen pakketonderdelen niet los meegeleverd.

De genoemde consumentenprijzen in deze prijslijst 
zijn incl. 21% BTW en incl. transport (fabriek-dealer), 
rijklaar zetten, keuring en homologatie

WIJ VERLENEN VOOR CARAVANS, CAMPERS EN CUV VAN HET MERK KNAUS IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, NAAST 
UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW.
LET OP: VOOR ALLE CAMPERS/CUV VAN HET MERK KNAUS GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
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Uw KNAUS dealer verheugt zich op uw bezoek!

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

shop.knaus.com

De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan (07/2019). Veranderingen aan 
uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden.
Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen in het kader van de  bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de 
technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de 
koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden   (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van het plaatwerk en 
lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.
De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel 
uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal 
zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk.
Wij adviseren u voor aankoop van deze modellen te informeren bij uw dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en 
eigenschappen van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar
Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten. Het gebruik van 
beelden en of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH niet 
toegestaan. 
Drukfouten en aanpassingen voorbehouden

facebook.knaus.com




